
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 10.)
önkormányzati rendelete

a strand rendjéről szóló 8/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A strand  rendjéről  szóló  8/2019.(IV.30.)  önkormányzati  rendelet  1.  melléklete  helyébe  az  1.
melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. július 11-én lép hatályba, és 2022. július 12-én hatályát veszti.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

dr. Bodnár Attila
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2022. június 10. napján kihirdetésre került.

 dr. Bodnár Attila sk.
jegyző
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1. melléklet

„1. melléklet

Strandi belépők

(az árak az áfa-t tartalmazzák)
A B C

Sorszám Megnevezés Díj

1. Gyermek (6-14 éves korig) napi belépőjegy karszalaggal 400 Ft

2. Gyermek (6-14 éves korig) napi belépőjegy 16 óra után 300 Ft

3. Gyermek (6-14 éves korig) heti belépőjegy 1.600 Ft

4. Gyermek (6-14 éves korig) havi belépőjegy 6.200 Ft

5. Gyermek (6-14 éves korig) idény belépőjegy 12.400 Ft

6. Diák (14 év felett) diákigazolvánnyal napi belépőjegy karszalaggal 600 Ft

7. Diák (14 év felett) diákigazolvánnyal napi belépőjegy 16 óra után 450 Ft

8. Diák (14 év felett) heti belépőjegy 2.400 Ft

9. Diák (14 év felett) havi belépőjegy 9.300 Ft

10. Diák (14 év felett) idény belépőjegy 18.000 Ft

11. Felnőtt napi belépőjegy karszalaggal 800 Ft

12. Felnőtt belépőjegy 16 óra után 600 Ft

13. Felnőtt heti belépőjegy 3.200 Ft

14. Felnőtt havi belépőjegy 12.400 Ft

15. Felnőtt idény belépőjegy 24.000 Ft

16. Családi napi jegy (2 felnőtt és 2 vagy maximum 4 (6-14 éves korig) gyermek karszalaggal 2.000 Ft

17. Kedvezményes (60 év felett) napi belépőjegy karszalaggal 600 Ft

18. Kedvezményes (60 év felett) belépőjegy 16 óra után 450 Ft

19. Kedvezményes (60 év felett) heti belépőjegy 2.400 Ft

20. Kedvezményes (60 év felett) havi belépőjegy 9.300 Ft

21. Kedvezményes (60 év felett) idény belépőjegy 18.000 Ft

22. Kabinbérlet napi 2.000 Ft

23. Kabinbérlet heti 10.000 Ft

24. Kabinbérlet idény 60.000 Ft

25. Kabinbérlet (nagy) idény 80.000 Ft

26. Kabinkulcs kaució (kulcs visszaadásával visszafizetésre kerül) 2.000 Ft

”
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez 

A Jat. 18.§ (1) bekezdése és (2) bekezdése rögzíti, hogy „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály
előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat
és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás
várható hatásait.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást  kell  adni a javasolt  szabályozás és az
európai  uniós  jogból  eredő  kötelezettségek  összhangjáról,  valamint  a 20.§ szerinti  egyeztetési
kötelezettségről.”

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  strand  rendjéről  megalkotta
8/2019.(IV.  30.)  önkormányzati  rendeletét,  melynek módosítását  kezdeményezte 2022. június  1.
napján megtartott képviselő-testületi ülésén a strandi belépők, és a nyitvatartási- és kedvezményes
időszak módosításának vonatkozásában. Az érvényben levő magasabb rendű jogszabályok alapján a
strandi belépőkre vonatkozó díjemelés lehetőségét 2022. július 1. napjától kívánja bevezetni a T.
Képviselő-testület. Előbbieken túl, amennyiben magasabb rendű jogszabály a díjemelés lehetőségét
korlátozza  a  2022.  júliusi  időszaktól  is,  úgy  támogató  döntés  esetén  a  kihirdetett  rendelet
módosítása iránt intézkedik a Képviselőt-testület.
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